
I PENDAHULUAN 

1 .  Latar Belakang 

Perkernbangan sistem inforrnasi yang terjadi dewasa ini memungkinkan 

terwujudnya berbagai kernudahan bagi perusahaan, khususnya bank dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para nasabahnya. Bahkan sistem 

inforrnasi telah memberikan andil yang luar biasa bagi keberhasilan bank dalam 

menjalankan usaha bisnisnya. Hal tersebut bahkan menjadikan sistem informasi bukan . . 

hanya sekedar sebagai media pendukung operasional bisnis belaka, tetapi sudah 

ditempatkan sebagai media untuk memenangkan persaingan bisnis. Penggunaan 

sistem informasi yang handal dan tepat guna akan memberikan keunggulan baik 

dalam pelayanan, ketepatan dan kecepatan transaksi perbankan, sehingga 

pemanfaatan sistem informasi menjadi pilihan strategis bagi perbankan sebagai 

sarana penunjang tujuan bisnisnya. Tidaklah heran jika pemanfaatan sistem informasi 

banyak dimasukkan::dalam cetak biru dari corporate plan perbankan, dimana tanpa 

sistem informasi yang canggih sistem perbankan modern akan kesulitan dalarn 

rnenjalankan bisnisnya (Wirjadi, 2002). 

Dibalik kemudahan yang diberikan, dalam perkembangannya sistem informasi 

tidak terlepas dari usaha-usaha pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

memanfaatkan sistem informasi sebagai sarana memperkaya diri dengan melakukan 

kejahatan komputer. Bahkan pakar-pakar komputer telah meramalkan akan terjadi 

peningkatan kejahatan komputer dari tahun ke tahun yang cenderung terus rneningkat, 

dimana akan terjadi banyak kasus-kasus kejahatan yang melibatkan sistem informasi. 

Kejahatan kornputer menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menjadi alternatif 



utama bagi para pelaku kejahatan, karena memberikan dampak kerugian yang sangat 

besar dan kejahatan ini relatif mudah untuk dilakukan serta sangat sulit untuk dideteksi 

dan dilacak keberadaannya (Suheimi,l995). Sernakin canggih sistem informasi maka 

kriminalitas akan sernakin cangih pula. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan keamanan sistem informasi ( Wirjadi ,1995) 

Kejahatan komputer di lndonesis pertama kali diberitakan pada bulan Oktober 

tahun 1990 yarig menimpa sebuah bank swasta di Jakarta, dimana pelakunya adalah 

dua orang mahasiswa suatu perguruan tinggi dengan menggunakan media kornputer. 
. . 

Kerugian yang dialarni oleh bank swasta tersebut rnencapai nominal Rp. 372.100.000,- 

(tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah). Bahkan diduga kejahatan 

komputer seperti ini telah terjadi sebelurnnya baik ditempat yang sarna bahkan 

ditempat lainnya, hanya saja tidak terpublikasikan pada media rnassa (Suheimi,l995) . 

Kejahatan komputer merupakan salah satu kejahatan yang sangat sulit 

dideteksi dan dilacak keberadaannya. Hal ini dikarenakan petugas atau karyawan yang 

bertanggung jawab terhadap peralatan komputer tidak mengetahui apabila terjadi 

kejahatan komputer. Bahkan bilapun terjadi kejahatan komputer, mereka tidak 

mengetahui bagaimana harus melihat adanya tanda-tanda terjadi kejahatan komputer 

tersebut apalagi untuk mencari dan rnenemukan kejahatan tersebut sangat sulit 

dilakukan. Ketidaktahuan akan telah terjadi tindak kejahatan kornputer pernah terjadi di 

Amerika Serikat dimana media massa The New York Times mempublikasikan bahwa 

Grup 414 telah rnemasuki lebih dari 50 buah pusat sistem komputer perusahaan 

termuka di Amerika. Bahkan ironisnya tidak satupun dari perusahaan-perusahaan 

terkemuka Arnerika tersebut menyadari dan mengetahui bahwa sistem komputernya 

telah dimasuki oleh pihak yang tidak berwenang. Setelah publikasi atas kejadian 



tersebut rnaka banyak perusahaan di Arnerika rnulai rnernbenahi sistem kornputernya 

dengan bantuan para konsultan dibidang computer security (Suheirni,1995). 

Beberapa faktor rnengapa publikasi rnengenai kejahatan komputer tidak 

secara luas diberitakan di media rnassa adalah (Suheimi,1995 ) : 

1. Kebanyakan kejahatan kornputer menyangkut data rahasia perusahaan, 

sehingga apabila dipublikasikan data rahasia tersebut akan ikut terpublikasi. 

2. ~ebanyakan kejahatan komputer yang terjadi diperusahaan apabila dilakukan 

oleh pegawainya sendiri akan diselesaikan secara internal perusahaan, sehingga 

rnasalah tersebut tidak terpublikasikan ke luar. Perusahaan khawatir apabila 

terjadi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh yang berwenang atau 

berwajib, hasil pemeriksaannya akan disebarluaskan ke media massa. 

3. Berdasarkan studi tentang kejahatan komputer, dua pertiga dari perusahaan 

rnengatakan dala~n sebuah angket bahwa mereka akan menghukum pegawainya 

bila mereka melakukan kejahatan kornputer secara kecil-kecilan, sedangkan bila 

kejahatan tersebut dilakukan secara besar-besaran maka pegawai yang 

rnelakukan akan dibebas tugaskan. Pernbebas tugasan dirnaksud dilakukan 

untuk rnenutupi kelemahan dan kerawanan dari sistern informasi perusahaan, 

sehingga kredibilitas keamanan sistem perusahaan tetap terjaga. Apalagi bila ha1 

tersebut dialami oleh sebuah bank yang kelangsungan bisnisnya sangat 

rnengutamakan kepercayaan dari para nasabah dan debiturnya akan 

rnengakibatkan kredibilitasnya akan terpuruk. 

4. Penjelasan secara teknis terhadap kejahatan komputer sering rnengalarni 

kesulitan karena rnenyangkut pengetahuan teknis sistem operasi komputer. 



5. Kejahatan komputer apabila dipublikasikan maka metode yang dipergunakan 

dikhawatirkan akan ditiru oleh pegawai atau orang lain dengan variasi yang 

mungkin berbeda. 

Keamanan sistem informasi menjadi sangat penting artinya bagi perbankan 

yang menjalankan bisnisnya berdasarkan kepercayaan dari para nasabah yang 

menginvestasikan dananya. Faktor keamanan dalam mengelola atau menyimpan dana 

nasabah merhakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dari kepercayaan 

nasabah memilih suatu bank menjadi mitra usahanya (merupakan salah satu atribut 
. . 

pemilihan suatu bank) sebagaimana dikemukakan oleh Wirjadi (2002) . Pertimbangan 

faktor keamanan sistem informasi juga yang menjadi kendala dalam perkembangan 

internet banking, kartu kredit dan belanja via internet sebagaimana dikemukakan oleh 

Roy Suryo seorang dosen 1 konsultan multimedia I pemerhati masalah TI (2002). 

Contoh lain masalah keamanan sistem informasi adalah kerugian suatu bank akibat 

10% dari operasional anjungan tunai mandiri (ATM) yang berjumlah 100 buah 

mengalami kerusakkan, akibat bencana banjir besar yang menimpa kota Jakarta tahun 

2001 (Wibowo. 2002). 

Menurut Turton (2002) terdapat beberapa alasan penting bagi perusahaan 

untuk mengimplementasikan keamanan sistem informasi yaitu : 

1. Sebagai alat untuk mendukung misi organisasi. 

2. Merupakan bagian dari asset perusahaan 

3.. Sebagai alat untuk menekan pengeluaran yang tidak terencana. 

4. Merupakan bagian dari syarat kerjasama dengan pihak ketiga 

5. Teknologi yang terus berkembang mensyaratkan keamanan sistem informasi 

secara periodik perlu diperhatikan 



6. Merupakan syarat yang harus ada dalam perusahaan karena tuntutan faktor sosial 

atau hukum. 

7. Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kontrol managemen. 

8. Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap data-data pihak ketiga yang 

dikelolanya. 

PT. Bank BTN dalam melakiikan kegiatan bisnisnya tidak terlepas dari 

penggunaan sistem informasi. Sistem informasi yang dipergunakan untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan merupakan implementasi dari sistem informasi yang 
. . 

baru, dimana PT. Bank BTN telah melakukan proses reengineering system pada 

bulan Juli tahun 2000 sampai bulan Oktober 2002 di seluruh cabang dan kantor 

pusatnya. Setelah implementasi berjalan dan diadakan audit tahunan oleh Bank 

lndonesia terdapat temuan yang terkait dengan keamanan sistem informasi (Temuan 

Pemeriksaan Bank lndonesia tahur? 2002) yaitu dijumpai nasabah yang masih 

memiliki beberapa nomer CIF (Customer Information File) sehingga terhadap nasabah 

tersebut pembebanan perhitungan pajak terhadap bunga yang~ diterimanya tidak 

sesuai dengan ketentuan pajak mengenai pemungutan pajak atas bunga yang 

ditempatkan pada bank. Temuan pemeriksa Bank lndonesia ini menunjukkan salah 

satu sisi dari keamanan sistem informasi yang masih perlu mendapat perhatian, 

karena akan membawa dampak yang kurang baik bagi Bank BTN. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut diatas maka kajian terhadap keamanan sistem 

informasi yang diterapkan pada perusahaan khususnya PT. Bank BTN yang sarat 

dengan sistem informasi perlu dilakukan secara komprehensif. 



1.2. ldenti f ikasi Masalah 

Penerapan pengamanan sistem informasi yang maksimal, di industri perbankan 

khususnya akan dapat menekan resiko yang mungkin akan terjadi' dalam mengelola 

bisnis baik resiko financial maupun non financial, karena meminimalkan adanya errors, 

fraud dan kerusakkan sistem. Pengamanan sistem informasi yang maksimal dalam 

industri perbankan akan mengkondisikan perbankan tersebut merniliki kekuatan 

(strength) didaiam pengelolaan bisnis yang berbasis sistem inforrnasi dan ha1 ini dapat 

menjadikan nilai tambah untuk diinformasikan kepada para nasabahnya. 
. . 

PT. Bank BTN dalam melakukan kegiatan bisnisnya tidak terlepas dari 

penggunaan sistem informasi. Sistem informasi yang dipergunakan untuk rnelakukan 

kegiatan operasional perbankan rnerupakan irnplementasi dari sistem informasi yang 

baru, dimana PT. Bank BTN telah rnelakukan proses re-engineering sistem pada 

bulan Juli tahun 2000 sampai bulan Oktober 2002 di seluruh cabang dan kantor 

pusatnya. Sebelum jauh berlalunya waktu selesai diimplementasikannya sistem 

informasi, yang baru sangatlah tepat kiranya dilakukan kajian keamanan sistem 

informasi. Untuk itu maka kajian terhadap pengamanan sistem informasi di PT. 

Bank.BTN menjadikannya sebagai bahan penelitian yang cukup menarik dan 

bermanfaat untuk dilakukan. 

1.3 Perurnusan ~ a s a l a h  

Kajian terhadap keamanan sistem informasi sangat penting dilakukan di PT . 

Bank BTN yang baru saja rnelakukan re-engineering sistem karena ha1 ini merupakan 

bagian dari suatu metode pengawasan (control), adapun Lingkup kajian pengamanan 

sistem informasi ini meliputi kajian keamanan sistem, keamanan fasilitas dan 



keamanan prosedur. Kajian ini akan membantu PT. Bank BTN di dalam memetakan 

kondisi pengamanan sistemnya, sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan : apakah 

keamanan sistem yang diterapkan PT. Bank BTN telah rnaksirnal ? . 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan yang'terdiri dari : 

1. Melakukan investigasi terhadap kondisi keamanan sistem informasi yang telah 

diterapkan oleh Bank BTN. 
. . 

2. Menganalisa keamanan sistem informasi dengan melakukan kajian keamanan 

sistem (input, process, output, storage), kajian keamanan fasilitas dan kajian 

keamanan prosedur. 

3. Memberikan rekomendasi terhadap kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

- Praktis yaitu sebagai rnasukan kebijakkan dalarn rnengantisipasi dan 

dihindarinya kerugian baik financial maupun non- financial. 

- Teoritis yaitu sebagai referensi dan masukan informasi mengenai kehandalan 

keamanan sistem informasi yang telah diterapkan maupun yang akan 

dikembangkan 




